Téma: Zmeny zákona o správe daní a poplatkov od roku 2020 a 2021
1.) Písomnosti daňového subjektu v inom ako štátnom jazyku už nebudú musieť mať
overený preklad
Od roku 2020 bude môcť daňový úrad po dohode s daňovým subjektom upustiť od
požiadavky úradne overeného prekladu písomností do štátneho jazyka

2.) Nové splnomocnenia
Aby sa neprekrývali doručené splnomocnenia, od roku 2020 bude platiť, že ak daňový
subjekt predloží nové plnomocenstvo, tak nové plnomocenstvo bude nahrádzať v
rozsahu v ňom uvedenom predchádzajúce plnomocenstvá.
3.) Podanie nesprávnym spôsobom nebude automaticky pokutované
Ak daňový subjekt, ktorý je povinný s daňovým úradom komunikovať elektronicky cez
portál finančnej správy, uskutoční podanie iným (nesprávnym) spôsobom, bude
najskôr daňovým úradom vyzvaný na jeho podanie cez portál finančnej správy.
Až po tom, ako daňový subjekt tejto výzve nevyhovie, bude sa považovať nesprávnym
spôsobom uskutočnené podanie za nepodané a až po tomto kroku mu bude
vyrubená pokuta.
4.) Nový spôsob určovania dane – podľa pomôcok
V prípade, že v určenej lehote daňový subjekt vôbec nepodá daňové priznanie,
daňový úrad ho najskôr vyzve na jeho podanie. Ak tak daňový subjekt nespraví,
daňový úrad začne určovanie dane podľa pomôcok. Po doručení oznámenia o začatí
určovania dane podľa pomôcok však už od roku 2020 nebude možné podať „riadne“
daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, za ktoré bola daňovému subjektu určená
daň podľa pomôcok (výnimka platí len vtedy, ak je správcom dane obec).
5.) Vzory tlačív daňových priznaní bude Ministerstvo financií Slovenskej republiky len
jednoducho uverejňovať na svojej internetovej stránke.
Od dátumu uverejnenia budú tlačivá platné.
6.) Finančná správa bude zverejňovať DIČ
Od 1.1. 2021, najneskôr však do 30.06.2021 bude finančná správa na svojej
internetovej stránke zverejňovať a pravidelne aktualizovať zoznam daňových
subjektov registrovaných na daň z príjmov. Budú v ňom zverejnené základné
identifikačné údaje, IČO a DIČ.
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7.) Končí povinnosť oznamovať čísla účtov
Od 1.1.2020 bude zrušená povinnosť daňových subjektov uvádzať v registračnom
formulári (na DzP, DPH a daň z poistenia) čísla účtov, na ktorých budú sústredené
peňažné prostriedky z ich podnikateľskej činnosti. Čísla účtov budú nahlasovať banky.
Z tohto dôvodu už podnikatelia tiež viac nebudú musieť daňovému úradu oznamovať
zmenu svojho bankového účtu.
8.) Registrácia daňových subjektov bude automatická
Registráciu na daň z príjmov bude vykonávať samotný daňový úrad automaticky.
Daňový úrad zaregistruje daňový subjekt v lehote do 30 dní odo dňa jeho zápisu
do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Ak sa daňový
subjekt nezapisuje do tohto registra (napríklad fyzická osoba s príjmami z prenájmu
nehnuteľnosti), daňový úrad ho zaregistruje do 30 dní odo dňa podania jeho prvého
daňového priznania.
9.) Nový spôsob exekúcie – zadržanie vodičského preukazu
Daňový úrad bude môcť vykonať daňovú exekúciu aj zadržaním vodičského
preukazu daňového dlžníka. Vykonať daňovú exekúciu zadržaním vodičského
preukazu bude možné len u toho daňového dlžníka, ktorého príjmy nie sú priamo
podmienené držbou vodičského preukazu (teda ak nejde o profesionálnych vodičov).
Daňový exekučný príkaz na zadržanie vodičského preukazu správca dane doručí
daňovému dlžníkovi a aj orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta pobytu
daňového dlžníka.
10.) Znižuje sa pokuta pre správne delikty
Spodná hranica pokuty pre správne delikty spočívajúce v nesplnení povinnosti
uloženej rozhodnutím daňového úradu a nesplnení niektorej z povinností nepeňažnej
povahy sa znižuje zo 60 eur na 30 eur. Do tejto kategórie pokút patrí napríklad
pokuta za nevypracovanie a nepredloženie transferovej dokumentácie
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